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Skapa en effektiv arbetsplats

Förbättra företagets produktivitet med Nashuatecs MP C3003SP/MP C3503SP multifunktionsskrivare för

färg. Bättre arbetsflöde med snabb högkvalitativ utskrift och omfattande funktioner för pappershantering.

Skriv ut stora uppsättningar bildrika dokument som ett proffs genom att använda sofistikerad

färghantering, fantastisk färgmatchning och utskrift i toppkvalitet.

Hög bildkvalitet

Flexibel pappershantering

Snabb och produktiv

Mångsidiga efterbehandlingstillval

Miljöansvar



Proffsiga kvalitetsutskrifter

Bra text- och bildåtergivning gör dessa enheter
ideala för vardagliga dokumentbehov och mer
komplexa utskriftsjobb. Jämnheten i
tonerdensiteten och de livfulla stabila färgerna –
även vid långa körningar – gör att du kan skriva ut
fantastiska dokument.

Flexibel pappershantering

Skriv ut på SRA3 för att få med skärmärken för att
granska utkast: en bra funktion som ger
extravärde. Använd substrat på upp till 300 g/m²
(enkelsidigt) eller 256 g/m² (i duplex). Spar tid
genom att skriva ut direkt på kuvert ifrån den
andra standardkassetten istället för att behöva en
kuvertmatare som tillval.



En ny produktivitetsnivå

De innovativa funktionerna som MP C3003SP/MP C3503SP har kommer
garanterat att revolutionera kontorets produktivitet. Snabb utskrift, kopiering och
skanning kompletteras av omfattande efterbehandlingsmöjligheter. Och
färgcontrollern E-22C förbättrar RIP-produktiviteten även för komplicerad jobb.

Snabba utskrifter spar tid

Dessa MFP:s skriver ut med en hastighet på 30/35 sidor/minut.
Uppvärmningstiden är endast 19 sekunder och den första sidan tar
4,6 sekunder för svartvitt och 7,3 sekunder för fullfärg. Enheten
behöver endast 5,6 sekunder för att återhämta sig från viloläget
och är klar för utskrift när du så önskar.

Förbättrad efterbehandling

Ett stort utbud av efterbehandlingstillval finns tillgängligt. Den
interna efterbehandlaren - den första i det här segmentet - spar
utrymme på kontoret och kan häfta och hålslå. Lägg till en av två
typer av häftesefterbehandlare för ett proffsigt slutresultat eller välj
ett tillval som en häftningsefterbehandlare med kapacitet för 1 000
eller 3 000 ark. Hålslagskit finns också tillgängligt. Affischer kan lätt
skrivas ut i posterläget som placerar en bild på flera ark.

Snabbare arbetsflöde

Lägg mindre tid på att leta efter dokument genom att söka på
specifika ord med PDF-sökfunktionen. Förbättra produktiviteten
genom att skicka sökbara PDF-filer till e-post, mapp eller extern
lagringsmedia (SD/USB). Kopiera fram- och baksida av ett ID-kort
eller mindre original på en sida av ett papper genom att använda ID-
kortskopiering. Detta spar mycket papper och mycket tid om du
ofta kopierar ID-kort/körkort.



Färgutskrifter i hög kvalitet även vid hög
volym

Förbättrad RIP-produktivitet

Färgcontrollern E-22C ansluter enkelt till MP C3003SP/MP
C3503SP och den har den senaste Fiery-plattformen FS100
integrerad. Tillsammans med en högpresterande Intel-processor
på 2,9 GHz, 2 GB minne och en kraftfull hårddisk på 500GB ökar
den RIP-produktiviteten för komplexa jobb.

Lättare arbetsbörda

Command WorkStation 5 har ett jobbcenter för jobbhantering och
ett enhetscenter för serverhantering. Förbättra din effektivitet
genom att granska jobb som mellanlagras, bearbetas och skrivs ut.
Använd förhandsgranskning för att förenkla dokumentproduktion
och organisera dokument från en fil till en annan, oavsett program
eller plattform.

Fantastisk bildkvalitet 

För en riktigt bra dekorfärgoptimering levereras de här enheterna
med Pantone Plus och vanlig molnutskrift (EFI PrintMe) samt en
visuell tredimensionell arbetsplats med Fiery VUE. Skriv trådlöst till
Fiery-controllers från din iPhone, iPad eller iPod Touch utan att
installera några appar.



Drifts- och miljöfördelar

Maximal säkerhet

Lösenord och användarautentisering förhindrar
obehörig utskrift och kopiering av dokument. CC-
certifiering, PDF/A informationssäkerhet och
standard för arkivering av elektroniska dokument
skyddar dina dokument ytterligare. Höjda
krypteringsnivåer ökar säkerheten för dina enheter.

Ett bekvämare kontor

Dessa enheter är så tystgående att du knappt
kommer att märka dem. I viloläget stänger fläktarna
av för att minska ljudnivån till noll när så är möjligt.
Under återställning från viloläge minimeras
komponenters rörelse för att ytterligare minska
nivån på ljudvolymen. Den inbyggda
duplexenheten gör enheten kompakt och minskar
utrymmeskraven.

Lägre energiförbrukning och CO2-
utsläpp

Vi på Nashuatec hjälper dig att värna om miljön.
MP C3003SP/MP C3503SP har komponenter
gjorda av miljöanpassad bioplast och elektrostål.
En timer som styr strömbrytaren förbättrar
enhetens tillgänglighet och minskar den totala
energiförbrukningen (TEC-värdet) till bland den
lägsta i sitt segment. Dessutom följer dessa
miljöanpassade MFP:s kraven i Energy Star-
programmet. Det innebär att mindre CO2
produceras för den energi som behövs för driften.



Nashuatecs nya MFP-flaggskepp för färg

1 Pekskärm på 9 tum

2 Två standardkassetter

3 Häftesefterbehandlare

4 Mjukstängande kassett

5 Inbyggd duplexenhet

6 Strömbrytare med timer

7 Komponenter av bioplast







MP C3003SP/MP C3503SP
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 19 sekunder
Första sidan: Fullfärg: 7,1 sekunder

Svartvitt: 4,6 sekunder
Kontinuerlig utskrift: Fullfärg: 30/35 sidor/minut

Svartvitt: 30/35 sidor/minut
Minne: Standard: 1,5 GB

Max: 2 GB
HD: 250 GB
Mått (B x D x H): 587 x 685 x 913 mm
Vikt: 93,2 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Torrt elektrostatiskt överföringssystem
Flersidig kopiering: Max 999 kopior
Upplösning: 600 dpi
Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF
direktutskrift, Mediautskrift (JPEG/TIFF)
Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS,
PictBridge

Upplösning: Max: 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, SD-kortplats,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284,
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Nätverksprotokoll: Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Tillval: IPX/SPX

Windows®-miljöer: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X Native v10.5 eller
senare

UNIX-miljöer: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Novell® Netware®-miljöer: v6.5
SAP® R/3®-miljöer: SAP® R/3®
Andra miljöer som stöds: NDPS Gateway, AS/400® med OS/

400 Host Print Transform

SKANNER

Skanningshastighet: Fullfärg: Max 80 original per minut
Svartvitt: Max 80 original per minut

Upplösning: Max: 1 200 dpi
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5
Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till: E-post: SMTP, POP, IMAP4

Mapp: SMB, FTP, NCP

FAX

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Upplösning: Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100

dpi, 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
Tillval: 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi

Överföringshastighet: G3: 2 sekund(er)
Modemhastighet: Max: 33,6 kbps
Minneskapacitet: Standard: 4 MB

Max: 28 MB

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet: Max: 4 700 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 1 625 ark
Pappersvikt: 52 - 300 g/m²

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 1 700 W
I klar läge: 64 W
Viloläge: 0,59 W
TEC (Normal elkonsumtion):
1 175/1 340 W/h

PROGRAMVAROR

Standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Tillval: GlobalScan NX, Programpaket för
kortautentisering, Unicode fontpaket för
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

TILLVAL

ADF-handtag, 1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark vardera,
Stormagasin för 2 000 ark, Stormagasin för 1 500 ark, Transportenhet,
Efterbehandlare för 1 000 ark, Intern efterbehandlare,
Häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Hålslagskit för efterbehandlare för 1
000 ark, Hålslagskit för häftesefterbehandlare, Internt växelfack, Internt
utmatningsfack, Sidofack, Underskåp, Skåp, Dubbelriktad IEEE 1284,
Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Webbläsare, Räkneverksgränssnitt,
Filformatskonverterare, Fäste för nyckelräkneverk, Fäste för kortläsare,
Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g/n),
OCR Unit, Smart Card Reader Built-in Unit, SRA3 unit

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om
modellers tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad
Alla märkes- och/eller
produktnamn är registrerade
varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende
kan ändras utan föregående
meddelande. Färgen på den
verkliga produkten kan skilja
sig från den som visas i
denna broschyr. Bilderna i
den här broschyren är inte
verkliga fotografier och kan
skilja sig något avseende
detaljer.
Copyright © 2013 Ricoh
Europe PLC. Alla rättigheter
förbehålles. Den här
broschyren, dess innehåll och/
eller layout får inte modifieras
och/eller anpassas, kopieras
delvis eller i sin helhet och/
eller införlivas i andra
dokument utan ett i förväg
skriftligt godkännande från
Ricoh Euorpe PLC.www.nashuatec.com
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